
Protokół Nr 6
 z zebrania Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
 w Lublinie  

 z dnia 26 lutego 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 15 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Akcja zbiórki makulatury.

3. Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców.

4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Urszuli Bałabuszek,

- pismo od Pani Moniki Olszewskiej,

- pismo od pani Dyrektor Marii Lorenc.

Ad.1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Jeden z 
delegatów zasugerował umieszczenie w protokole treści zmian wniesionych do Regulaminu Rady 
Rodziców. Jego propozycja została poparta przez Przewodniczącego. Sekretarz została 
zobowiązana do poprawienia protokołu z zebrania styczniowego.

Ad.2
Grzegorz Michalski omówił drugi termin zbiórki makulatury – poinformował zebranych o niskiej 
frekwencji osób obsługujących akcję oraz o ilości zebranej makulatury ( 1560 kg). Po ogólnej 
dyskusji zmieniono termin kolejnej zbiórki na 15-19.04.2013 rok. Przewodniczący zadeklarował 
się, że osobiście zachęci uczniów  każdej klasy do zaangażowania się w akcję.

Ad.3
W związku z wysokimi kosztami obsługi na obecnym rachunku bankowego ( za rok szkolny 2011-
2012 to ponad 500 zł) Sekretarz przedstawiła propozycję zmiany rachunku bankowego na Bank 
Pocztowy. Omówiła warunki na jakich funkcjonuje to konto oraz wysokość opłat. Delegaci wyrazili 
zgodę na zmianę. 



  Ad.4.

Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:

- pismo od pani Urszuli Bałabuszek, wychowawczyni klasy Id, o dofinansowanie zakupu i montażu 
rolet do Sali nr 19. W piśmie podano kwotę zebraną przez rodziców tj. 300 zł -  koszt całkowity 
zakupu i montażu wyceniono na 440 zł – przyznano dofinansowanie w kwocie 140 zł,

- pismo od pani Moniki Olszewskiej, wychowawczyni klasy IV c, o przekazanie kwoty 500 zł na 
zakup farb potrzebnych do pomalowania Sali nr 11 – z uwagi na wakacyjny termin 
przeprowadzenia prac odłożono decyzję o dofinansowaniu oraz poproszono delegata z tej klasy o 
przeprowadzenie zbiórki funduszy na malowanie wśród rodziców. Po oszacowaniu zebranej od 
rodziców kwoty rada podejmie decyzję o wysokości dofinansowania,

- pismo od pani dyrektor Marii Lorenc z prośbą o pomoc w zamontowaniu i podłączeniu projektora 
w Sali nr 11 – przewodniczący dokonał wyceny montażu i podłaczenia, po ogólnej debacie, 
stosunkiem głosów 13 do 2 przyjęto montaż projektora w wersji tańszej tj. 300 zł plus koszty 
materiałów.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 19 marzec 2013 rok. 

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

            SEKRETARZ

       Małgorzata Krajewska

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – a/a
Egz. Nr 2 – Dyrektor SP 32


